Booklet size: when folded: W: 14.5 cm, H: 5.5 cm
when open: W: 58 cm, H: 5.5 cm
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הוראות השימוש (המשך):
אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),
הדרים
אפיד הספיראה (כנימת עלה הספיראה)
אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),
אפיד האשחר
תות שדה
(כנימת עלה )Aphis frangulate
פרחים :ארליה ,בת חן,
אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),
גבסנית ,גרברה ,חרצית ,אפיד האפרסק (כנימת עלה האפרסק),
לוע ארי ,ליזיאנטוס,
אפיד הספיראה (כנימת עלה הספיראה),
לנטנה ,נץ חלב,
אפיד הסולניים
סולידאגו ,סנדובילה,
(כנימת עלה )Aulocorthum solani

עופרים ,ציפורן ,ציפורני
חתול ,פיטוספורום,
רוסקוס ,שושן צחור

משפחת הציקדיתיים (ציקדות)

-
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הערה לטבלה )1( :בכותנה ,להשגת תוצאות הדברה מהירות מומלץ לשלב עם משטח  DXאו שטח .90
( )2להדברת כנימות עלה ברימון מומלץ להוסיף שטח  90או טריטון . X
ניקוי המרסס :בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .אחר כך יש לשטוף את המרסס
וכל חלקיו במים ובדטרגנט .את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים :אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס ,ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע ,אל בריכות דגים
ואל מקורות ומקווי המים למיניהם .יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה ,כגון :ריסוס בשטח חקלאי,
שימוש חוזר ,טיהור ,אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.
בגמר הריסוס ● :מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים ● .יש לכבס בניפרד את בגדי העבודה.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס 12 :שעות .בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר  12שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני
כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.
איחסון :אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול ומאוורר המיועד לאיחסון תכשירי הדברה ,מחוץ להישג ידם של
ילדים ואנשים בלתי מוסמכים .אין לאחסן את התכשיר עם דברי מאכל ,משקאות ומוצרי מזון של בעלי חיים .הרחק את התכשיר
ממקורות חום.
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חומר שנשפך :תכשיר שנשפך ,שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון ,הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה
בנאות חובב .חומר שנשפך יש להספיג בנסורת או בחול ,לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות :יש לשטוף את המיכל היטב שלוש פעמים ,לשפוך את התשטיפים למיכל המרסס ,לנקב את האריזה
ולהשליכה לאשפה.
עזרה ראשונה:
● אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס לעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ 15 -דקות .אם מתפתח גרוי פנה מיד לרופא.
● במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר .אם מתפתחים קשיי נשימה פנה מיד לרופא.
● במקרה של התזה על העור ,רחץ את המקום המאולח במים ובסבון .אם מתפתח גרוי בעור פנה לרופא.
● במקרה בליעה ,שטוף את הפה ושתה כמה כוסות מים .פנה מיד לרופא.
בכל פניה לרופא ,הצג בפניו את תוית האריזה.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם :טל.04-7771900 .
הערה :יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות .יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו
ובמשתנים שבשטח .עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים ,שעלולים לנבוע מהתכשיר
ו/או מהשימוש בו.
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טיפיקי

7-3320-581-041-14/18

TEPPEKI

גרגרים רחיפים
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד! קרא בעיון את התוית
קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות,
לפני השימוש
בגידולי שדה ,בכרם ,במטע ובפרחים
דרגת רעילות :מסוכן (דרגה  )IVתוצרת  ,ISK LTD.יפן
התכולהFlonicamid 50% :
כללי :טיפיקי הינו קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה יחודי הפוגע במנגנון ההזנה של מספר או”ם :לא מסווג
חרקים מוצצים .טיפיקי יעיל במיוחד להדברת כנימות עלה וציקדות והינו בעל משך מספר אצווה :ראה מודפס על האריזה Batch No: Printed on packing
פעולה ארוך  -עד חודש .הפסקת המציצה
וטרנסלמינרי .והנזק הינם מיידיים אך הקטילה לוקחת רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת /11הצ4056/
מספר ימים .התכשיר סיסטמי
כחלק ממדיניות למניעת התפתחות עמידות אין ליישם יותר מ 3-2-יישומים בעונה.

Teppeki is registered Trademark of ISK Ltd.

עדכון תוית :מרץ 2018
תכולה 150 :גרם

R

Label updating: March 2018

Net content: 150 gram

157-12/813

הוראות השימוש:

אזהרות ● :התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור.
אמצעי זהירות ומיגון:
● טיפיקי הינו חומר הדברה ,נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה ● .השתמש בכפפות עמידות לכימיקלים
נאופרן  /ויניל  /גומי  /ניטריל (לפי תקן  )EN-374/3ומשקפי מגן (לפי תקן  )EN-166בעת הכנת התרסיס ומסיכת חצי פנים
(תקן  )EN-140עם מסנן ( )EN-14387מסוג  ● .ABEK-P3לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה
סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער ● .מנע מגע התכשיר בעור ,בעיניים ובבגדים ● .המנע מאכילה ,שתיה ועישון בזמן הריסוס.
● אם זוהמו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס ,הפסק מיד את העבודה ,התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.
סכנות לסביבה :טיפיקי נמצא סלקטיבי ,בריסוס ישיר ,לאויבים טבעיים כדוגמת  -אקרית הפרסימיליס ואקרית סבירסקי ,פרת משה
רבנו ,ארינמל והפשפש הטורף אוריוס.
לטיפיקי אין השפעה ישירה על דבורי בומבוס ודבורי בר ,אך למען הזהירות יש ליישמו בשעות הערב כאשר הן אינן פעילות.
הכנת התרסיס :מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ושפוך אותה למיכל המרסס המלא בחציו מים .השלם את כמות המים תוך
כדי ערבול ,ושמור על עירבול במיכל הריסוס במשך כל זמן העבודה.
●

הוראות השימוש (המשך):

התכשיר עלול לגרום לגרוי בעיניים.

הגידול

הפגע

מינון (גרם/ד') בנפח
תרסיס  100-15ל'/ד'

אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),
אפיד האפרסק (כנימת עלה האפרסק)

15

אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים)

15

פלפל
תפוח אדמה

כותנה
2

()1

ריכוז ()%
בריסוס עד נגירה

ריסוס אחרון לפני
קטיף (ימים)

0.015

3

-

30

-

-

הגידול

הוראות השימוש (המשך):
הפגע

אבטיח
ארטישוק
אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים)
מלון ,מלפפון ,דלעת,
קישוא ,דלורית
רימון

3

()2

אפרסמון
גפן

מינון (גרם/ד') בנפח
תרסיס  100-15ל'/ד'

15

ריכוז ()%
בריסוס עד נגירה

-

ריסוס אחרון לפני
קטיף (ימים)

הגידול

7
14

תפוח ,אגס

3

אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),
אפיד הרימון (כנימת עלה הרימון)

-

0.015

משפחת הציקדיתיים (ציקדות)
משפחת הציקדיתיים (ציקדות)
משפחת הציקדיתיים (ציקדות)

-

0.03
0.03
0.03

נקטרינה ,אפרסק
שקד

14
14
7

פקאן
4

הפגע

מינון (גרם/ד') בנפח
תרסיס  100-15ל'/ד'

ריכוז ()%
בריסוס עד נגירה

אפיד התפוח
(כנימת עלה התפוח הירוקה)

-

0.015

משפחת הציקדיתיים (ציקדות)

-

0.03

משפחת הציקדיתיים (ציקדות)
משפחת הציקדיתיים (ציקדות)

-

0.03
0.03

מונלית הפקאן (כנימת הפקאן הצהובה)

-

0.015

ריסוס אחרון לפני
קטיף (ימים)
14
14
22
30
5

sticker left on bottle: W: 14.5 cm, H: 5.5 cm

טיפיקי
גרגרים רחיפים

קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות,
בגידולי שדה ,בכרם ,במטע ובפרחים
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TEPPEKI

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!

קרא בעיון את התוית
לפני השימוש

עזרה ראשונה ● :אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס לעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ 15 -דקות .אם מתפתח גרוי פנה
מיד לרופא ● .במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר .אם מתפתחים קשיי נשימה פנה מיד לרופא ● .במקרה של התזה
על העור ,רחץ את המקום המאולח במים ובסבון .אם מתפתח גרוי בעור פנה לרופא ● .במקרה בליעה ,שטוף את הפה ושתה כמה
כוסות מים .פנה מיד לרופא .בכל פניה לרופא ,הצג בפניו את תוית האריזה.
מידע לרופא :מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות ,ביה"ח רמב"ם :טל.04-7771900 .
תכולה 150 :גרם

Teppeki is registered Trademark of ISK Ltd.

Net content: 150 gram
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157-12/813

